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Apresentação

Toda prática pedagógica revela uma determinada compreen-
são teórica e a prática verdadeiramente correta é aquela que faz
transparecer uma certa teoria. Esse é o princípio estruturador da
publicação da Revista Olhar de Professor, uma vez que se acredita
que por ela seria possível concretizar a relação teoria – prática e a
conceber Universidade no seu verdadeiro sentido. Universidade
que não será um campus cheio de salas de aula, mas um lugar para
produzir ciência própria, com qualidade formal e política. O ensi-
no aí efetivado decorre como a necessidade de socialização e da
prática, mas não funda o sentido básico da universidade.

Nessa direção, o desafio central da educação superior é a
produção de conhecimento próprio, constituindo-se a pesquisa a
estratégia de sua geração, o seu princípio científico e educativo.
É preciso, pois, construir uma contrapedagogia que promova um
tratamento mais consistente que a mera transmissão fragmentada
da resenha de ensino, geralmente elaborada com base na consul-
ta de um único autor que trata da questão. Assim, torna-se impor-
tante buscar formas e estilos de ensino que venham a auxiliar
estudantes a conquistarem elementos teórico-metodológicos só-
lidos para uma assimilação crítica e não meramente reprodutiva
da ciência representada pelos conteúdos escolares.

Nesta edição da Revista Olhar de Professor – veículo vol-
tado para professores da graduação e pós-graduação, professores
da rede pública e alunos –, abordamos vários assuntos de seu
interesse. Elegemos, como matéria, contribuições que são resul-
tados de teses e dissertações, relatórios de pesquisa e de exten-
são, estudos independentes e artigos produzidos nas disciplinas
do curso de Mestrado em Educação.



Esperamos que você tenha uma excelente leitura e que o
conteúdo da revista possa auxiliá-lo no desenvolvimento de sua
prática docente. Caso tenha interesse em saber mais a respeito de
algum assunto específico, ou participar do próximo número, bas-
ta enviar-nos um fax ou um e-mail, que teremos o maior prazer
em atendê-lo.
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